VERSLAG VERGADERING PROVINCIAAL BESTUUR WEST-VLAANDEREN VZF - NR 01/2019
Datum :
Plaats:
Aanwezig :

www.zwemfed vwl. be

10 januari 2019
OOSTROZEBEKE
HALSBERGHE Tony, UYTTERSPROT Danny, DE GEETER Johan, DE MEULENAERE Gunther, DESMET
Carl, DEWITTE Greet, LAMBERTIJN Marian
Verontschuldigd: NIHIL
Afwezig:
NIHIL
Uitgenodigd:
BUGGENHOUT Ronny (VSC Zw)

DEEL l - VASTE RUBRIEKEN
Serie

Omschrijving
Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom op deze eerste vergadering van het nieuwe jaar 2019. Hij wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en veel
succes, zowel op professioneel, familiaal als sportief vlak. Hij dankt Marian voor de organisatie van de kleine nieuwjaarsreceptie die ze
voorafgaand aan de vergadering heeft voorbereid. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Opname aanwezigheden en ondertekenen blad verplaatsingskosten
Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering dd. 22/10/18 te MIDDELKERKE werd onmiddellijk na de vergadering goedgekeurd en overgemaakt aan de VZF.
Financieel verslag
Carl geeft een overzicht van de belangrijkste transacties van de afgelopen periode. Hij overloopt in detail inkomsten en uitgaven PK, PC en IPB.
Rriefwisselinn
Briefwisseling
De secretaris verwijst naar de websites www.belswim.be en www.zwemfed.be voor wat de reguliere communicatie betreft tussen de KBZB, VZF,
provinciale besturen en clubs.
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De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen KBZB. VZF en provinciale besturen enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds
werden apart vermeld en besproken :
a. Mail aan VZF dd. 24/10/18 : overmaken origineel verslag van de vergadering dd. 22/10/18 te MIDDELKERKE
b. Mail aan alle PB's en VZF dd. 13/11/18 : overmaken deelnemers, timing en dagorde IPB 2018
c. Mail aan alle PB's en VZF dd. 23/12/18 : overmaken definitief verslag IPB 2018 (OV) met vraag voor publicatie op website VZF
d. Mail aan alle PB's en VZF dd. 23/12/18 : overmaken samengevoegde inputs vergoeding hoofdjury op provinciale wedstrijden
De volgende nota's, mails, telefoongesprekken tussen West-Vlaamse clubs enerzijds en het provinciaal bestuur W-VL anderzijds werden apart
vermeld en besproken :
a. Mail van COAST dd. 26/11/18: uitnodiging voor deelname aan AV wegens ontbinding COAST
b. Mail van UZKZ dd. 29/11/18: aanpassing programma Lentecriterium 2019
c. Mail aan alle zwemclubs dd. 01/12/18: uitvoeringsmodaliteiten m.b.t. vormingen TAK (KO) 2019
d. Brief per post aan alle clubs dd. 18/12/18: overmaken uitnodiging PJ 2019 en huldiging officials 09/03/19
e. Mail aan alle clubs dd. 24/12/18: overmaken uitnodiging PJ 2019 en huldiging officials 09/03/19
Diverse
a. Brief aan dhr. Frankv Demon dd. 04/01/19: proficiatbrief voor aanstelling als nieuwe schepen van sport stad Brugge
b. Brief aan mevr. Dolores David dd. 04/01/19: bedankingsbrief als uittredend schepen van sport stad Brugge

Danny
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Omschrijving
Homologatie provinciale records
Zie bijlage A
Ronny merkt op dat een aantal tijden op de lijst van PR's niet juist is. Johan zal dit nakijken.
Website
NIHIL
Opvolging patrimonium
Voorstel aankoop geschenk zwemmers die deelnemen aan West-Vlaanderen Sprint 2019 (tegemoetkoming VZC18) en officials/medewerkers.
Marian bespreekt de prijsoffertes. De bestuursleden nemen een beslissing, Marian zal hiervoor exact prijsbestek opvragen en bestelling plaatsen.
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DEEL II - FOLLOW-UP VAN VORIGE VERGADERING (22 oktober 2018 te MIDDELKERKE)
Omschrijving

Serie
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5

Interprovinciaal Beraad 2018
Op 24/1 1/18 was het PB W-VL gastheer voor het Interprovinciaal Beraad. De vergadering ging door in CC De Schakel, de lunch
aansluitend werd genomen in 't Boothuis te WAREGEM. Het verslag (OV) werd aan de VZF en aan de deelnemende provinciale
besturen overgemaakt en zal worden gepubliceerd op de website van de VZF.
PK OW 2019
Gunther heeft alle zwemclubs opgeroepen om hun kandidatuur voor het PK OW 201 9 korte en lange afstand in te dienen. Hij
ontving kandidaturen van MZK (10/08), BYK (31/08) en GOLD (01/09). De lange afstand wordt toegewezen aan BYK en de
korte afstand aan MZK of GOLD. Beide clubs zullen worden gecontacteerd.
Provinciaal criterium Henri Lecluyse
Het nieuwe reglement en programma van het Provinciaal Criterium Henri Lecluyse werd als gevolg van een bevraging van de
clubs door Johan finaal goedgekeurd op de vorige vergadering. De wedstrijden zullen gelijklopend zijn met het zwemseizoen.
2019 zal gelden als een overgangsjaar, vanaf 2020 wordt het nieuwe wedstrijdprogramma definitief. Het reglement en
programma zullen worden toegelicht op de PJ19. Lessons learned uit het overgangsjaar zullen mogelijks nog worden verwerkt
in het definitieve reglement 2020. Greet merkt op dat medailles per leeftijdsjaar een meerkost is voor de organiserende clubs.
Om die reden wordt de forfaitaire tussenkomst voor de organisatie van een wedstrijd dit jaar eenmalig opgetrokken naar 350 Eur.
Provinciale jaarvergadering
De PJ19 werd vastgelegd op 16/02/2019 en zal doorgaan in het College in TORHOUT. Alle clubs hebben ondertussen per brief
en per mail de uitnodiging voor de vergadering ontvangen. Danny bereidt de powerpoint voor met inputs van alle betrokkenen.
Internationale Driekamp - Vlaamse Vijfkamp?
De Internationale Driekamp werd de voorbije vijfjaar door onze Nederlandse collega's tweemaal afgelast. We kijken uit naar een
andere formule. Tijdens het IPB te Waregem stelden de collega's uit O-VL voor om er een 'Vlaamse Vijfkamp' van te maken met
selecties uit de vijf Vlaamse provincies. De andere provincies hebben hun steun laten blijken voor dit idee, dat verder zal worden
uitgewerkt door de VZF in overleg met de provinciale besturen.
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DEEL III - NIEUWE AGENDAPUNTEN
Serie

Omschrijving

1

Ontbinding COAST
Op 28/1 1/18 liet de secretaris van COAST weten dat COAST per 01/01/2019 zal worden ontbonden. COAST is ontstaan tijdens
het BK in Verviers in 2000 op vraag van Dirk CALUS, destijds voorzitter van ROSC. ROSC, DMI en VZV zijn samen gestart half
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2001 en op 19/04/2002 werd officieel de vzw FLANDERS COAST SWIMMINGTEAM opgericht met ondernemingsnummer
477777359. Op 01/01/2007 haakte initiatiefnemer ROSC af en besloten DMI en VZV de samenwerking onder de naam COAST
verder te zetten. Tijdens de bestuursvergadering van COAST van 04/10/2018 heeft het bestuur van DMI de wens uitgedrukt om
de samenwerking met VZV in het project COAST stop te zetten. De COAST-competitiezwemmers van de afdeling Middelkerke
zwemmen vanaf 01/01/2019 bijgevolg onder de naam en met een vergunningsnummer van DMI. De COAST-zwemmers van de
afdeling Veurne zullen dit doen onder de naam en met een vergunningsnummer van VZV. De vrijwillige ontbinding werd
aangevraagd aan de VZF en werd per 01/01/2019 een feit.
Berekenen clubklassement Provinciaal Criterium Henri Lecluyse
Tot op heden berekende de sportsecretaris het clubklassement van het Provinciaal Criterium Henri Lecluyse. Aangezien dit
vanaf 2019 veel meer werk vergt en omdat het professioneel heel druk is voor de sportsecretaris, vraagt Greet of iemand deze
taak wil overnemen. Ronny is bereid dit voor zijn rekening te nemen. Het mailadres in het reglement zal worden veranderd in
ronny.buggenhputgSskynet.be
Organisatie S3® dag Provinciaal Criterium Henri Lecluyse dd. 28/04/19
DMI heeft aan VZV laten weten dat het de organisatie van de 5de dag van het PC wil overdragen aan VZV. Hierdoor organiseert
VZV dit jaar twee wedstrijden van het PC wat volgens het reglement niet is toegelaten. Het PB staat een afwijking toe op het
reglement en is akkoord dat VZV de wedstrijd op 28/04/19 overneemt van DMI. Afgelasten is geen optie aangezien deze
wedstrijd deel uitmaakt van een criterium waarvoor een minimum aantal deelnames vereist is om in aanmerking te komen voor
een geldprijs.
Lentecriterium 2019
Op de wedstrijdkalender van het seizoen 2018-2019 staat vermeld dat UZKZ en KZK het Lentecriterium 2019 zullen organiseren
en ze kozen daarbij voor een tweedaagse. LAGO, de beheerder van het nieuwe 50-meterbad te Kortrijk, wou hier om
praktische reden niet in meegaan en stelde voor deze wedstrijd tot één dag te beperken (04/05/2019). Het PB is akkoord met de
aanpassing van het programma. Dit punt zal eveneens worden meegedeeld op de PJ19.
Vormingen TAK (KO) 2019
In 2019 worden 2 maal theorielessen voor KO's georganiseerd. Op vrijdag 08/03/2019 gaan de lessen door in het duikerslokaal
van het zwembad van Diksmuide van 19h30 tot 23h30 (lesgever: Johan De Geeter) met theoretisch examen op vrijdag
22/03/2019 van 19h30 tot 22h30. De tweede sessie wordt georganiseerd op zaterdag 07/09/2019 in het JOC te Tielt van 13h30
tot 17h30 (lesgever: Freddy De Bruyne) met theoretisch examen op zaterdag 21/09/2019 van 13h30 tot 16h30. Detailrichtlijnen
werden per mail dd. 01/12/18 verspreid naar alle zwemclubs. We hopen op een heel positieve respons, zodat we ons team van
West-Vlaamse officials nóg verder kunnen versterken!
Data zwemwedstrijden in organisatie van het PB 2019-2020
De wedstrijden die in het zwemseizoen 2019-2020 door het PB zullen worden georganiseerd, werden als volgt gepland:
PK (2 volledige dagen, Lago Olympia (OV), BRUGGE): 19-20/10/2019
West-Vlaanderen Sprint! (late namiddag, Lago Olympia, BRUGGE): 07/03/2020 (OV)
Danny zal het competitiebad vastleggen.
__
Bijdragen- en kostentabel 2019
De bijdragen- en kostentabel wordt overlopen en bepaalde bijdragen en kosten worden aangepast. De aanwezige
bestuursleden bereiken een consensus over de nieuwe tabel die vanaf 01/01/2019 van toepassing is. De nieuwe bijdragen- en
kostentabel zal op de provinciale jaarvergadering worden toegelicht aan de leden.
Bestek drukwerken wedstrijdprogramma's
Tijdens de vorige vergadering werd beslist bestek te vragen voor een standaard pakket drukwerken, dit met het oog op een zo
goedkoop mogelijke productie van de programma's voor onze West-Vlaanderen Sprint! Er werden drie copy centers en
drukkerijen aangeschreven om prijs te maken: Copy Print Deleye uit leper, Izyprint uit Izegem en De Beuckelaere uit
Middelkerke. De prijzen variëren tussen 100,43 Eur (incl. btw) en 121,00 (incl. btw). Izyprint uit Izegem deed het meest gunstige
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prijsvoorstel en zal voor de komende twee jaar onze drukwerken mogen verzorgen.
Terugbetaling lactaat 2018
Het provinciaal bestuur heeft beslist om ook voor 2018 deels tussen te komen in de kosten van lactaattesten. De tussenkomst is
beperkt tot 5,00 Eur per test met een maximum van 2 tests/kalenderjaar/zwemmer. Aan de clubs wordt gevraagd om uiterlijk
tegen 15/02/19 een kopie van de factuur met vermelding van naam van de atle(e)t(en) en de datum van de test(s) over te maken
aan penninqmeester@zwemfedwvl.be. De betaling op de clubrekening zal uiterlijk tegen 01/04/19 worden uitgevoerd.
Speedomeeting 2019
ROSC laat ons per mail dd. 26/12/18 weten dat deze wedstrijd doorgaat in het weekend van de verkiezingen. Ze hebben bij
verschillende instanties geïnformeerd hoe ze hun wedstrijd toch kunnen laten doorgaan zonder dat kamprechters. officials,
zwemmers, coaches... een overtreding begaan tegen de kiesplicht. Aangezien dit niet mogelijk is, hebben ze beslist de wedstrijd
van zondag te schrappen. ROSC vraagt vrijstelling van boete voor afgelasting van een wedstrijd en roept hiervoor overmacht in.
Het PB is hiermee akkoord en erkent de reden van overmacht. Dit punt zal eveneens worden meegedeeld op de PJ1 9.
Verkoop zwembrevetten 2018
Met zijn mail dd. 01/01/18 brengt dhr. Freddy DE BRUYNE ons op de hoogte van de verkoop van zwembrevetten en schildjes in
2018. Er was een significante daling van 47% minder brevetten en 55 % minder schildjes. Hopelijk wordt 2019 beter! Via deze
weg willen we Freddy bedanken dat hij zich blijft inzetten om de verkoop van brevetten en schildjes in Oost- en West-Vlaanderen
in goede banen te leiden.
Nieuwe provinciale records
Provinciale records aflossing open categorie op de verschillende disciplines, dit zowel voor heren, dames als mixed worden niet
weerhouden.
West-Vlaanderen Sprint 2019
Op zaterdag 09/03/19 wordt de West-Vlaanderen Sprint! georganiseerd in Lago Brugge. Deze wedstrijd zal zoals steeds worden
voorafgegaan door de huldiging van de West-Vlaamse officials. Promotiemateriaal en walkie-talkies werden reeds gereserveerd
bij de provinciale uitleendienst. Greet zal het VP opstellen en overmaken voor goedkeuring. Danny zal eerstdaags de VIPuitnodigingen versturen. Tony bespreekt de voorlopige taakverdeling.
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DEEL IV - AGENDA & TAFELRONDE
Serie

1

Omschrijving
16/02/19 : Provinciale Jaarvergadering 2019 (TORHOUT)
09/03/19 : West-Vlaanderen Sprint! (BRUGGE)
19-20/10/2019: PK(OV)
07/03/2020 : West-Vlaanderen Sprint! (OV)
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Tafelronde
(Greet) Huldiging officials voor alle officials! Danny zal samen met de aanpassing van het startuur van de huldiging (17.00 uur wordt 16.30 uur) nog eens
duidelijk maken dat alle officials van alle disciplines van harte welkom zijn op de huldiging.
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur
DATUM VOLGENDE VERGADERING : 27/02/2019
UUR : 1 9.30 uur
PLAATS : IZEGEM
Ondertekening door de bestuurders, Oostrozebeke, 10 januari 2019
2

Johan DE
Homoloc

ERSPROT
Ondervoor/ittePsêcr

Martan LAMBERTIJN
Materiaalbeheerder

Gunther de MEULENAERE

Bijlage A
aan verslag 01/2019
dd. 10/01/2019

Homologatie Provinciale Records
Dames
Miniemen
13 en 14-jarigen
50 m rugslag

Decaesstecker Elise ZB

25m

Gent

10/11/2018

0.29.29

25m

Nijlen

17/11/2018

1.03.69

50m vrije slag

Vandenbussche Indra BZK 25m

Gent

10/11/2018

0.25.60

100m vrije slag

Vandenbussche Indra BZK 25m

Gent

11/11/2018

0.55.89

50m rugslag

Vandenbussche Indra BZK 25m

Gent

10/11/2018

0.27.99

100m rugslag

Vandenbussche Indra BZK 25m

Gent

11/11/2018

1.01.57

50m vlinderslag

Vandenbussche Indra BZK 25m

Gent

11/11/2018

0.27.93

100m wisselslag

Vandenbussche Indra BZK 25m

Gent

11/11/2018

1.03.82

200m wisselslag

Vandenbussche Indra BZK 25m

Gent

28/10/2018

2.18.06

100 m vlinderslag Deconinck Gaelle BZK

Kadetten
15 en 16-jarigen

Junioren
17 en 18-jarigen
200m vrije slag

Bouden Camille ZB

25m

Tielt

20/05/2018

2.00.74

200m vlinderslag Bouden Camille ZB

25m

Tielt

20/05/2018

2.16.98

Senioren
+ 18-jarigen
400m vrije slag

Mattens Edith KZK

25m

Bonn

24/11/2018

4.17.42

800m vrije slag

Mattens Edith KZK

25m

Gent

10/11/2018

8.48.43

Heren
Miniemen
13 en 14-jarigen
200m vlinderslag Van Cleven Thijs BZK

25m

Kortrijk

26/12/2018

2.15.53

25m

Gent

28/10/2018

1.54.21

Kadetten
15 en 16-jarigen
200m vrije slag

Devos Abel COAST

100m rugslag

Guillemyn Lucas KZK

25m

Bonn

24/11/2018

0.58.35

200m rugslag

Ardenoy Viktor BZK

25m

Gent

11/11/2018

2.05.81

200m wisselslag

Dejonghe Arnaud COAST 25m

Gent

11/11/2018

2.08.96

400m wisselslag

Ardenoy Viktor BZK

Gent

10/11/2018

4.37.54

28/10/2018

3.53.16

25m

Mixed
Kadetten
15 en 16-jarigen
4 x 100 m vrije slag

KZK

25m

Kortrijk

